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Lokalrådet skriver
Siden sidste Bøgeblad har Lokalrådet forholdt sig til forsamlingsforbudet, hvilket
har betydet ingen møder. Vi har dog en enkelt gang været forsamlet med god
afstand i Præstegårdshaven idet vi med meget kort varsel skulle give vores
vurdering af, hvilke forslag vi synes var de bedste af dem Forvaltningen havde
udarbejdet på cykelstierne på Gyrstingevej og Bakkegårdsvej. Vi havde også
lagt forslagene på hjemmesiden samt på Lokalrådets Facebookside „Gyrstinge
Ørslevvester Lokalråd“, og vi takker for de kommenterer der nåede at komme
til os inden vi sendte vores svar afsted, så vi kan få etableret de cykelstier.
Vores første reelle møde siden beboermødet i starten af marts, blev afholdt 19.
maj, og her fik vi konstitueret den nye bestyrelse. Det betyder at undertegnede
fortsat er formand samt repræsentant i Landsbyform Ringsted, Peter er blevet
næstformand, Arne er fortsat kasserer, Nina er referent, Finn bliver suppleant i
Landsbyforum Ringsted, Bjarne, Mette og Térès er ordinære medlemmer - Jan
og Tonni er suppleanter - dermed er de 10 personer for det kommende år på
plads, og arbejdet kan begynde.
Lokalrådet vurderer i skrivende stund om vi skal arrangere noget til Sankt Hans,
men vi tager ikke endeligt stilling før efter den 8. juni. Derudover kan jeg fortælle
at der er søgt midler til en jazz-koncert i Præstegårdshaven til den 8. august
2020, så sæt allerede nu kryds i kalenderen - det kan meget vel være første
arrangement, hvor vi alle kan mødes lovligt her efter Covid-19.
Pas på jer selv
Jess
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Lokalrådet skriver - fortsat

Det er endnu tvivlsomt, om der kan afholdes Sankt Hans-fest i præstegårdshaven i år. Her fra festen i 2011, hvor der som vanligt var godt rykind.

Forsidefoto
Er man til vinbjergsnegle, er der bunkevis at finde i skovene pt.
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Kildeskolen skriver
Den 20. april åbnede skolen op igen efter lidt over en måneds LOCK Down
grundet COVID 19.
Børn, personale og forældre har hurtigt vænnet sig til en noget anderledes hverdag i skole, SFO og børnehave. Dagligdagen er præget af en række nye rutiner
for at hindre smittespredning, og undervisning og aktiviteter foregår udendørs,
så meget som det er muligt.
På Kildeskolen er vi enige om, at vi vil gøre alt for at yde den bedst mulige
kvalitet, ud fra de givne muligheder. Hverdagen ligner da også mere og mere sig
selv, særligt efter at afstandskriteriet blev ændret fra to til en meter i midten af
maj. Det betød bl.a., at vi kunne flytte ud af de lånte lokaler i Præstegården og
at vi igen kunne samle klasserne i egne undervisningslokaler. Samtidig fik vi
også 6. klasse tilbage på skolen. Det er dejligt igen at have alle børn samlet.
Dagligdagen vil fortsat være præget af rutiner omkring hygiejne og afstand, hvilket børnene er rigtig gode til at efterleve.
Undervisningen vil fortsat foregå efter
reglerne om nødundervisning, hvor en
række fag, som valgfag, idræt, madkundskab og musik ikke gennemføres
som vanligt frem til sommerferien. Det
betyder, at børnene får lidt flere lektioner
i andre fag, da de fleste klasser stort set
har deres vanlige timetal på skolen.
En af de gode ting ved at være så meget
ude er også at opleve skift i vejr og natur.
Den 14. april blev børnene optaget af, at
solen så meget speciel ud. Et optisk fænomen gjorde, at det så ud til, at der var
tre sole med dertilhørende regnbuer. Halo-fænomenet opstår, hvor solens stråler
brydes i små iskrystaller i skyerne.
Bøgebladet juni 2020

5

Kildeskolen skriver - fortsat
Den 1. juni begyndte kommende 0.
klasse på skolen.
17 skønne og forventningsfulde drenge
og piger blev dermed en del af
Kildeskolens fællesskab, da de som
skolens små Spirer går i et Spireforløb
frem til sommerferien. Louise og Maria
har planlagt en masse sjove aktiviteter
for børnene, så de får mulighed for at
lære hinanden og skolen godt at kende,
inden de rigtig starter i skole til august.
De skal også være sammen med deres
kommende lærer i 0. klasse, så de trygt
kan starte i skole til august.
Skolens markedsdag aflyses og ændres til en Høstfest den 20. august.
Da det fortsat ikke ser ud til at vi må samles i større grupper, har vi besluttet at
aflyse markedsdagen den 11. juni. Vi indbyder i stedet til høstfest torsdag den
20. august. Vi håber, at mange har lyst til at kigge forbi skolen denne eftermiddag.
Det er muligt at spise sin aftensmad på skolen denne dag, idet 6. klasses forældre
sælger mad til fordel for klassens skolerejse til udlandet i foråret 2021.
Kildeskolen skal have ny skoleleder til august 2020.
Mens denne artikel skrives, er ansættelsesprocessen af den nye skoleleder i
gang. En ny skoleleder forventes at være fundet i slutningen af juni. I får mulighed
for at møde vedkommende ved Høstfesten den 20. august
Selvom jeg selv har besluttet mig for at gå på pension, efter 38 dejlige år i
folkeskolen, så er det ikke uden vemod, at jeg skal sige farvel til børn, forældre
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Kildeskolen skriver - fortsat
og personalet på Kildeskolen, til samarbejdet med jer der driver de lokale
foreninger samt samarbejdet med alle andre interessenter, som gør en forskel
for lokalsamfundet.
I skal alle have en stor tak for den måde I bakker op om skolen og børnehaven
og for den modtagelse både Anne Gitte og jeg fik, da vi startede som det nye
ledelsesteam på Kildeskolen for omkring 3½ år siden.
Det har været en meget stor glæde for mig, at være en del af fællesskabet og at
nyde jeres store opbakning. Tusind tak for samarbejdet i den periode jeg har
haft glæden af at være skoleleder ved Kildeskolen.
På Kildeskolens vegne ønskes I alle en rigtig god sommer.
Venlig hilsen
Dorte Andersen
Skoleleder.
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Kildeskolens børnehave skriver
Efter en lang og mærkelig corona-tid, er vores børnehave endelig ved at køre
på fuld kraft igen. De ældste børn fik vi jo lov til at beholde en måned ekstra, så
de lige havde mulighed for at finde hinanden igen, og de kan nu få taget ordentlig afsked med os alle, inden de begiver sig videre som Spire-børn fra den 2.
juni.
Samtidig er der en jævn strøm af nye små børnehavebørn på vej ind, som vi nu
glæder os til at lære at kende, og lære at gå i børnehave. Corona-tiden har jo
budt på mange nye restriktioner, og i flere af de situationer hvor vi ellers lærer
børnene at være selvhjulpne, har vi måtte sætte begrænsninger. Legepladsen
var i længere tid opdelt i tre zoner, så børnene kunne lege i de påkrævede
mindre grupper, så stor var glæden den dag, vi endelig kunne klippe snorene,
og lege på tværs af grupper og alder. Det blev fejret med bål og fladbrød i
haven.
Indendørs er der stadig restriktioner i forhold til legetøj, stuegrupper, forældres
adgang med mere, men det er blevet mere hverdag, og både børn og voksne er
gode til at overholde og respektere reglerne. Vi er en del mere ude, og hver
stue har en-to faste turdage om ugen, så vi har efterhånden fået travet lokalområdet godt tyndt.
Meget har været besværligt de sidste par måneder, men det har også givet
anledning til at overveje, om der alligevel er nogle arbejdsgange og tiltag i øvrigt, der med fordel kan ændres på fremadrettet.
Her og nu glæder vi os over det dejlige forårsvejr, og glæder os også lidt til at
sende de store børn videre (vi møder dem jo heldigvis i skolegården), så vi kan
ryste posen med de resterende, og se børnene udvikle sig i nye gruppesammenhænge.
Rigtig god sommer fra alle os i Kildeskolens børnehave.
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Landsbyhuset skriver
Som så mange andre steder, har Landsbyhuset nu været næsten lukket ned i
over to måneder. Skolen har dog haft mulighed for at bruge huset, siden børnene
vendte tilbage i april. Der har derfor været meget stille i selve huset, men den
tiltagende interesse for at være sammen i naturen har givet lidt ekstra aktivitet i
de to sheltere, som ligger ved siden af huset. Når man overnatter i et shelter, er
det en primitiv måde at campere på, men vi tilbyder, at man kan bruge toilet og
bad ved fitness-gangen, formedelst et symbolsk beløb. Nogle af de gæster, vi
har haft til at overnatte, har helt fejlagtigt troet, at hele huset har været til fri
afbenyttelse, og har derfor været i fitness og i hallen i løbet af natten. I disse
corona-tider, hvor hygiejnen er i fokus, er det rart at have helt styr på, hvor folk
færdes, så vi kan sætte ind med ekstra rengøring, og det er selvsagt svært, når
der er nogle, der sniger sig ind uden at have fået lov. Derfor bliver adgangen for
overnattende i shelterne nu ændret, og det er vores håb, at alle, der bor i
nærheden, eller går tur rundt om huset, vil være med til at holde øje, da vi jo
ikke kan være der hele tiden. Vores fælles hus er vores fælles ansvar, og driften
er baseret på tillid.
Som sagt, er der jo ikke så meget aktivitet i huset, men udenfor er der sket
noget. Der er nu ved at være helt grønt på den nye boldbane, og der er plantet
lidt buske rundt om banen. Det skal alt sammen nok blive rigtig godt, når det
har fået lov til at etablere sig færdigt, og det tager tid, men til næste forår, har vi
igen en hel fodboldbane.
I år er det jo ti år siden, vi indviede huset, og vi kan konstatere, at det er blevet
en succes, ikke kun for os lokale, men i høj grad også for udenbys gæster. Især
vores festsal bliver normalt flittigt brugt, og der har da også været meget travlt
med at aflyse og ombooke udlejninger, da Danmark pludselig lukkede ned. Nu
er der ved at falde lidt ro på igen, og rigtig mange af forårets fester er flyttet til
efteråret, så huset kommer til at summe af aktivitet igen. Vi har dog valgt, at den
varslede store jubilæumsfest, som skulle have været holdt den 5. september, er
aflyst, og i stedet vil blive holdt til næste år, altså den 4. september 2021. Så er
vi forhåbentlig kommet ud på den anden side, og kan igen være sammen til et
brag af en fest.
Bestyrelsen
Bøgebladet juni 2020
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Tirsdagsklubben skriver
Tirsdagsklubben er gået i ufrivilligt „sommerhi„: udflugt den 16. juni er aflyst og
ingen lagkager skal sælges til Sct. Hans-fest i Præstegården.
Vi er naturligvis i fuld gang med at arrangere den kommende sæson, som starter
den 15. september med sensommerfest på Skovkroen. I næste udgave af
Bøgebladet er vi helt klar med program og regner også med at kunne invitere
på en bustur (udflugt) den 29. september!
På trods af diverse nedlukninger og restriktioner, håber vi, at de gode oplevelser
er i flertal.
Vi glæder os til at byde velkommen til den kommende sæson !
De bedste hilsener, Arbejdsgruppen
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Gyrstinge kirke
juni - august 2020

Menighedsrådsvalg
Orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00 i Gyrstinge præstegård
Gyrstinge menighedsråd holder fast i tirsdag d. 9. juni, og er med i en
fælles annonce i Lokalbladet sammen med de øvrige menighedsråd i RingstedSorø Provsti.
Vi tager selvfølgelig højde for Sundhedsstyrelsens retningslinjer med bl. a.
hensyntagen til afstand og brugen af håndsprit, så man behøver ikke at frygte at
møde op på denne aften.
Læs mere side 15.
Med venlig hilsen
Gyrstinge Menighedsråd
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Præstens side
Vi vil mødes igen
Den 5. april holdt den engelske dronning Elizabeth II en af sine sjældne taler til
befolkningerne i Storbritannien og landene i det britiske statssamfund
Commonwealth. Dronningen sluttede talen af med ordene: We will meet again
– vi vil mødes igen.
We will meet again er efter alt at dømme et citat fra sangen We’ll Meet Again,
som den nu 103-årige sangerinde og skuespillerinde Vera Lynn lancerede i
1943. Sangen forbindes derfor med anden verdenskrig, hvor utallige mennesker
tog afsked uden at vide, om de nogensinde ville se hinanden igen. De første
linjer af omkvædet lyder: We’ll meet again, don’t know where, don’t know
when, but I know we’ll meet again some sunny day – Vi vil mødes igen, det
vides ikke hvor eller hvornår, men vi vil mødes igen på en solrig dag.
Det er højest sandsynligt, at den engelske dronning har tænkt på denne sang,
da hun sluttede sin tale af med ordene We will meet again. For indbyggerne i
Storbritannien og i store dele af Commonwealth associerer Vera Lynn og sangen
We’ll Meet Again til den anden verdenskrig, hvor verden mildest talt var i
krise. Under Coronakrisen holdt dronning Elizabeth sin tale som en opmuntring
til sine undersåtter verden over med en opfordring til at holde ud og bevare
håbet. Med ordene We will meet again leder dronning Elizabeth tankerne
tilbage på en tid, der i lighed med Coronakrisen i den grad satte mennesker på
prøve, men der var og er håb forude: Vi vil mødes igen. Vi ved ikke hvornår, og
det kan meget vel ske på en skøn, solrig dag. Linjerne sætter ord på en længsel
og et håb om at mødes igen uden at kende de nøjagtige omstændigheder, men
det bliver godt, når vi ses igen.
I 2020 falder påsken som bekendt sammen med firsåret for den 9. april, datoen
for den tyske besættelse af Danmark i 1940. Derfor er der blevet draget
paralleller mellem Coronakrisen og besættelsen. Om ikke andet stod landet
under den tyske besættelse 1940 – 1945 i en krise i et omfang, der påvirkede
alle landets borgere.
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Præstens side
Vi er blevet bedt om at stå sammen ved at holde afstand, hvilket i sig selv er
paradoksalt. Det er svært at forestille sig nogen, der ikke har været påvirket af
forbuddet mod at samles i grupper på flere end 10 mennesker. Inden skolerne
delvis åbnede igen den 14. april, flød medierne over med gode råd til, hvordan
man kunne få tiden til at gå. Langt værre var situationen for dem, der var indlagt
på sygehuse og hospicer. For en stund var ensomheden ikke længere et tabu,
men en yderst påtrængende virkelighed for rigtig mange mennesker.
We will meet again. En dag er Coronakrisen forbi, og vi vil mødes igen. Om
verden ændrer sig efter krisen, hører vi mange kloge bud på, men svaret kender
vi ikke. Om vi mødes på en solrig dag, ved vi heller ikke, men mon ikke, at
dagen, hvor vi igen frit kan bevæge os rundt mellem hinanden, kommer til at
føles som en solskinsdag, som Vera Lynn sang i We’ll Meet Again?
I 2020 faldt påsken sammen med Coronakrisen. Påsken var ikke aflyst i 2020,
selvom ingen i Folkekirken har holdt traditionelle gudstjenester i påskedagene.
Påsken er kristendommens absolutte højtid, hvor vi fejrer Jesu Kristi
opstandelse. Det er netop i en krisetid, at vi har behov for at høre evangeliet om
Guds søn Jesus Kristus. Hvordan han led på korset, døde og genopstod på
den tredje dag. Opstandelsen, kødets opstandelse, er omdrejningspunktet i de
allerfleste begravelsestaler. Når en af vores kære har mistet livet, finder vi trøst
og håb i beretningen om Jesu opstandelse, fordi Jesus, verdens lys, spreder
opstandelsens lys midt i sorgens mørke. Gud lod sin søn stå op fra graven og
gjorde ham til dødens overmand. Fra dette tidspunkt og i al evighed vil livet
have det sidste ord. Døden skal ikke have det sidste ord. Det er med Jesu
opstandelse, at vi baserer vores tro og håb på kødets opstandelse. At der på
den anden side af døden er en kødets opstandelse, som omfatter os alle.
Vi vil mødes igen!
Peter Borring Sørensen

Bøgebladet juni 2020
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Konfirmationer 2020 - revideret

Gyrstinge 8. august kl. 11.00
Christoffer Schandorff Christensen
Malte Noel Mørch Hansen
Melea Farre Nielsen
Oliver Overholdt

Bringstrup 8. august kl. 9.00
Marinus Toftgaard Dreisig
Sarah Eilsø Haugaard
Isak Kjølner Juul
Esther Marie Hørlykke Jørgensen
Hjalte Jørgensen
Victoria Lykke Priem
Bringstrup d. 15. august kl. 10.00
Maja Holmgaard Christensen
Amalie Demuth
Laura Demuth
Nicolaj Lerager Boastrup Hansen
Magnus Elbæk Holm
Angus Keinicke Kristiansen
Monique Nicole Niemann
Malin Bjerregaard Pabijan
Lukas Dominique Thomsen

14

Menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00 i Gyrstinge præstegård.
Som tidligere omtalt i Bøgebladet er der kommet ny valgform. I år er det årlige
menighedsmøde kædet sammen med orienteringsmødet om det kommende
menighedsrådsvalg.
Der er således 2 dagsordenspunkter:
 Den årlige orientering fra menighedsrådet om det forløbne års arbejde og
aktuel økonomi.
 En orientering om valg til det kommende menighedsråd. Opstilling og
valg finder sted 15. september efter nye retningslinjer, og det „nye“
menighedsråd har første arbejdsdag 1. søndag i advent 2020.
Vi forventer, at vi efter 8. juni må forsamles mere end 10 personer, så
Menighedsrådet håber at se rigtig mange fra menigheden, og som gerne vil tage
del i en snak om fremtiden. Selv om arbejdsperioden er ved at være slut for det
siddende råd, vil det være godt at kunne give jeres ris og ros videre til det
kommende råd. Så er der noget at tage fat på og arbejde ud fra.
Grundet nedlukningen af Danmark, er meget blevet anderledes end planlagt –
også den nye valgform, som skulle tages i brug til 2020valget er blevet - ikke
meget - men lidt er ændret. Orienteringsmødet var ellers planlagt at skulle
afholdes på samme dag i hele Danmark 12. maj, men blev, grundet vi ikke
måtte forsamles, udsat til 9. juni, og seneste udmelding er, at det blot skal være
afholdt inden 21. august.
Gyrstinge menighedsråd holder fast i tirsdag d. 9. juni, og er med i en
fælles annonce i Lokalbladet sammen med de øvrige menighedsråd i RingstedSorø Provsti.
Vi tager selvfølgelig højde for Sundhedsstyrelsens retningslinjer med bl. a.
hensyntagen til afstand og brugen af håndsprit, så man behøver ikke at frygte at
møde op på denne aften.
Med venlig hilsen
Gyrstinge Menighedsråd
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Opdatering
Lige en lille opdatering fra Menighedsrådet:
Som så mange andre og som så meget andet blev der også for menighedsrådet
en del aflysninger/udsættelser af arrangementer og møder, da Danmark lukkede
ned.
Eksempelvis blev forårsudflugten for efterlønnere og ældre i sognet og
forårskoncert med Sorø Underholdningskor i første omgang udsat.
I skrivende stund er det stadig uvist, om vi kan mødes til Sankthans aften i
Præstegårdshaven, om den kan holdes på en eller anden måde, og anderledes
end den plejer. Hvor mange må vi forsamles efter 8. juni?
Jazz-koncert i august kan formentlig gennemføres. Det skal de næste åbninger
af samfundet vise, men man har da lov at håbe.
Og så til det positive:
Konfirmationer er på plads og flyttet til august.
27. oktober har vi planlagt en koncert: fra Beatles til Coldplay med Jesper Fink
og Claus Høgh-Lefholm (det er dem med Kim Larsen koncerten). Den, forventer
vi, bliver til noget.
Biskoppen har slået stillingen op som præst i vores 3 sogne, og pt. afventer vi
ansøgerne, og håber på rigtig mange har lyst at søge hertil.
Ombygningen af præsteboligen i Bringstrup går planmæssigt – trods corona
krisen. Det bliver en dejlig bolig til den kommende præst.
Konfirmanderne skal på tur 16. juni
Vi ses til orienteringsmenighedsmøde 9. juni i Gyrstinge Præstegård.
Venlig hilsen Menighedsrådet
v/Kirsten Forsingdal
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted
Juni
01. Anden pinsedag
07. Gyrstinge 10.30 (Peter prædiker i et af Mettes sogne kl. 9.00)
14. Bringstrup 10.30
21. Gyrstinge 10.30
28. Gyrstinge 9.00 (NN)
Juli
05. Sigersted 9.00 (NN)
12. Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30
19. Bringstrup 10.30 (Peter prædiker i et af Connies sogne kl. 9.00)
26. Gyrstinge 10.30 (Peter prædiker i et af Mettes sogne kl. 9.00)
August
02. Sigersted 10.30 (Peter prædiker i et af Mettes sogne kl. 9.00)
08. Konfirmationsgudstjenester Bringstrup 9.00 - Gyrstinge 11.00
09. Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
15. Konfirmationsgudstjeneste Bringstrup 10.00
16. Sigersted 9.00 - Gyrstinge 10.30
23. Bringstrup 9.00 - Sigersted 10.30
30. Gyrstinge 9.00 - Bringstrup 10.30
Alle gudstjenester er ved Peter Borring Sørensen, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer

Kirkelig vejviser
Sognepræst Peter Borring Sørensen
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
pbso@km.dk eller gyrstinge.sogn@km.dk

Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Træffetider:
Træffes efter aftale.
mandag: fridag
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Kilden til fitness skriver
Kilden til Fitness - Genåbning
Kilden til Fitness har været lukket i et par måneder grundet COVID-19.
Da vi fortsat har udgifter til bl.a. husleje, har vi valgt at genoptage opkrævning
for betaling af medlemsabonnementer fra maj måned på trods af, at vores
medlemmer endnu ikke har mulighed for at benytte fitness. Vi håber på alles
forståelse og forhåbentlig fortsat ønske om opbakning af vores Fitnesscenter.
I skrivende stund vil regeringens plan om genåbning influere Fitness på
følgende måde:
Genåbningsfase 2 med start d. 18. maj 2020: udendørs idræts- og foreningsliv
må åbne med maks 10 personer samlet. Fitness holder fortsat lukket.
Genåbningsfase 3 med start d. 8. juni 2020: Indendørs- idræts og foreningsliv
må genåbne. Forsamlingsforbuddet hæves til mellem 30-50 personer. Dette
betyder, at Fitness fortsat holder lukket, men at vi kan opstarte indendørs
aktiviteter i hallen. Hold øje med vores hjemmeside eller besøg vores
Facebookside for yderligere information.
Genåbningsfase 4 i august: Fitnesscentre må genåbne.
Vi vil, under genåbningsfasen, tage de nødvendige forholdsregler som brug af
desinfektion samt sørge for, at der er plads til at man kan holde afstand.
Som tak for jeres støtte og opbakning, vil vi undersøge muligheden for at investere
i 1-2 nye maskiner, som kan stå klar til sæsonstart efter sommerferien.
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Kilden til fitness skriver - fortsat
Udendørs træning
I juni måned har du som medlem muligheden for at komme i form igen. Kim og
Flemming tilbyder træningsaftener fire mandage i juni måned, startende den 8.
juni. Træningen foregår med kroppen som redskab. Holdet kræver tilmelding
- læs mere på vores hjemmeside.

Vil du være med??
Skulle nogen af jer sidde derude og have lyst til at være en del af alt det sjove,
som vi kan tilbyde som instruktører og bestyrelsesmedlemmer, så er vi lige nu
på udkig med lys og lygte efter jer. Vi har brug for ny energi i vores team så hold
jer ikke tilbage!!
Vi ser frem til at se alle vores medlemmer – nye som gamle - i Fitness igen!
På gensyn!
Kilden til Fitness - Dit lokale fitnesscenter
www.tilfitness.dk
Email: kilden@tilfitness.dk
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Gyrstinge IF skriver
En lille hilsen fra GIF.
Da der ikke er meget at berette om grundet den situationen som vi alle har
været igennem de sidste måneder, så vil jeg blot komme med den glædelige
nyhed, at vi nu har fået programmet klar til næste sæson for vores hold i
foreningen. Alle hold kommer til at træne samme tider som sidste år og alle hold
ser ud til at forsætte som denne sæson, så vi glæder os til september, når den
nye sæson for alvor går i gang. Følg med på vores hjemmeside samt facebook,
hvor vi vil komme med opdateringer for hvornår holdene præcis starter op.
Noget som er lidt kedeligt er, grundet situationen i verden og Danmark, at vi har
valgt IKKE at holde vores Oktoberfest i år, da vi ikke ved, hvordan verden ser
ud til den tid og hvilke retningslinjer vi skal overholde. Så desværre ingen fest i
år, men vi tænker at vi vender stærkt tilbage i 2021.
Vores portvinsmagning som skulle havde været afholdt den 15. maj er som
følge af verdenssituationen blevet rykket til 30. oktober. Billetter som er købt
allerede, er selvfølgelig også gældende til denne dag.
Ellers vil jeg på foreningens vegne ønske jer alle en god sommer.
På bestyrelsen vegne
Lars Overholdt, formand
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Ringsted private skovbørnehave skriver
„Her i Kardemomme er der vældig godt at bo. Alle har det dejligt, for her
ta’r vi den med ro. Skomar’n laver danskesko og bager’n bager brød - og
aftensolen maler byen rød…“
Måske hører I på en hyggelig gåtur i Store Bøgeskov disse glade linjer? Store
Bøgeskov summer nemlig igen af glade børnestemmer, latter og leg - det er en
fornøjelse og især at se, hvor gode børnene er til at tage imod den lidt ændrede
hverdag. Selvom vores store Kardemomme-fest må holdes en anden god gang,
lever vores Kardemomme-projekt stadig, og både Tobias’ tårn, Tante Sofies
hus og butikkerne står nu fint på legepladsen og bruges flittigt, når vi leger
hjemme ved børnehaven.
Fredag d. 29. maj siger vi farvel til vores skolegruppe, som nu drager videre
som Spirebørn. Selvom vi ikke kan gøre, som vi plejer, sørger vi stadig for en
festlig afsked med børnene og deres forældre - vi er rigtig glade for, at de kom
tilbage til os, så vi kan få sagt ordentligt farvel til hinanden.
Ellers banker sommeren lige så stille på, skoven står frisk og grøn og indbyder
til en masse leg på vores forskellige baser rundt omkring - vi nyder både at gå
og cykle på eventyr rundt i skoven.
God sommer til jer alle fra Skovbørnehaven og pas på hinanden.
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Landsbyhuset skriver
Ny kunstner i festsalen - Peter Kobbernagel
Autodidakt kunstner, født 1978.
Født og opvokset i Nyborg, nu bosat på landet ved Sorø.
Jeg har altid tegnet meget og formet ting med mine hænder. At fremavle en ide
og først udforme den på lærredet for tilslut at se det færdige resultat er en
fantastisk oplevelse!
Lysten til at tegne og male har jeg hjemmefra, hvor min far og især min farfar har
malet meget. Det var derfor naturligt at jeg valgte billedkunst som linjefag da jeg
tog min uddannelse til lærer på Skårup seminarium. Her kom jeg for alvor i
gang med at male og i årene herefter eksperimenterede jeg med både akryl og
oliemaling samt diverse former for skulptur. Som det fremgår af nogle af mine
malerier er matematik og især geometri en anden af mine store glæder i livet.
Det er de sidste 15 år, jeg for alvor har malet Jeg har beskæftiget mig med
billedkunst i forskellige sammenhænge, jeg har bl.a været med til at starte en
galleri-butik Holbæk.
Udover maleri arbejder jeg også i ler og
som noget relativt nyt, er jeg begyndt at
støbe små emner i bronze og sølv.
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Landsbyhuset skriver
Som annonceret i sidste Bøgeblad, var en lille ad hoc gruppe i fuld gang med at
arrangere og forberede Landsbyhusets 10 års jubilæum i starten af september
2020. Vi havde allerede fået en del aftaler på plads omkring taler, mad, musik,
underholdning mmm, men som tingene står, synes vi stadig der er alt for mange
usikkerheder i forbindelse med et arrangement af den størrelse, og vi har derfor
valgt at aflyse festen i år, men vender stærkt tilbage med en lidt skæv 11 års
fødselsdag i stedet, i 2021.
Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen
lørdag den 4. september 2021
- så krydser vi fingre for, at verden til den tid er så normal, at vi kan holde den
fest, og fejre vores dejlige Landsbyhus, som det fortjener!
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Dagmarbryggeriet
øl med historie ... og 5 familier
Lej et fadølsanlæg
til din næste fest
Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted
Åbent hver lørdag kl. 11-14
Tlf: 4117 5566
Dagmarbryggeriet.dk

New Hair
v/ Mette Andersen
Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Hjerterum

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,
hvidevarer, ventilation
El-installationer og service
tlf. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup
pn@nyrup-installation.dk
www.nyrup-installation.dk
Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Privat pasningsordning
v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted
tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu
www.hjerterum.eu

Sorø afd. VVS & Blik
Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet
lokalraadet@gyrstinge.dk
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Østergade 6, 4180 Sorø
Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har
det du søger.
gyrstingevvs.dk
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev
Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871
E-mail: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.dk

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63
4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

Naniqua’s klangunivers
Klangmassage for sjæl og legeme.
V/ Dorte Daneholm
Bondebjergvej 9 Gyrstinge
Tlf. 2825 4529
Naniquasklangunivers@hotmail.com
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Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd
udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill
til private arrangementer.
Kontakt:
Kenn Vium tlf. 3042 5458

Ledig annonceplads
kontakt Lokalrådet
for tilbud

Peberdalsgaard BISON
Salg af Bisonkød, et sundt og
mørt kvalitetsprodukt.
Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.
Tlf. 4073 5313 for bestilling og mere
info.
www.peberdalsgaard.dk
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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal, sportshal,
mødelokale
Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted
se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
2463 5935, lokalraadet@gyrstinge.dk

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
2091 4596,hilde.pico.andersen@gmail.com

Menighedsrådet
formand Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
2588 9818

Gyrstinge Hjemmeside, www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Dorte Andersen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
pæd. leder, Anne Gitte Petersen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, agj@ringsted.dk

Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.kildentilfitness.dk
formand Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
4116 1984, kilden@tilfitness.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121
Ringsted Private Skovbørnehave
leder Kristine Heine Kristensen
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, khk@ringstedskovborn.dk
Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Martin Niemann,
Bakkegårdsvej 1, Fjenneslev
2491 4839, martin@9emann.dk

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Lars Overholdt,
Høtoften 12, Ringsted
6063 4191, lars@gyrstingeif.dk
Byg og Bo
formand Søren Langkjær-Larsen,
Gårdstofte 54, Ringsted
2082 3003, sl@langkjaerlarsen.dk
Vandværket
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
2047 4429, gyrstinge.vand@gmail.com
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske
Forening. formand Steen Mortensen
arkiv@gyrstinge.dk

Velkommen!
Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde dig rigtig
hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet af
smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en skole med tilhørende
SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, dagpleje og desuden en række aktive råd
og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde sociale aktiviteter for
store og små i løbet af året. På denne side finder du navne og adresser på de mange
formænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deres
forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmeside
www.gyrstinge.dk eller Facebook - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle
omstændigheder – velkommen til!
Bøgebladets redaktion
Bøgebladet juni 2020
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Kalender
Juni
Bøgebladet udkommer
Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver mandag
„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver mandag.
Høm Brugs-bussen kører, kl. 9.45, hver tirsdag
Petanque ved Landsbyhuset, kl. 14.00, hver torsdag
Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg, præstegården, kl. 19.00
Lappeskrædderne, præstegården, kl. 14.00, hveranden torsdag
Markedsdag, arr. Kildeskolen AFLYST
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30
Tirs.klub.: Udflugt AFLYST
Skt. Hansfest, præstegårdshaven ???
Kildeskolen går på sommerferie

01.
02.
04.
07.
09.
11.

16.
23.
26.
Juli
August

Bøgebladet udkommer
Konfirmation, Gyrstinge kirke, kl. 11.00
Jazz-koncert, præstegårdshaven
Kildeskolen starter igen
Høstfest, arr. Kildeskolen

08.
10.
20.

Husk at kigge her i fælleskalenderen, inden du planlægger dit næste møde eller
arrangement. Se evt. også kalender på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk og Gyrstinge.dk.
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